
INSPIRATIONSGALLERI
jobCAMP 18

V
IR

K
SO

M
H

ED
SR

ET
TE

D
E 

IN
D

SA
TS

ER
, D

ER
 V

IR
K

ER
 F

O
R 

U
D

SA
TT

E 
BO

RG
ER

E

PITSTOP 5 

EGEDAL KOMMUNE 

VIRKSOMHEDSRETTET  
INDSATS PÅ INTEGRA- 
TIONSOMRÅDET

Egedal-modellen er i kraft af sit fokus på målgruppen af flygtningekvinder samt sin organisering af 
indsatsen et ”best practice-eksempel” på, hvordan branchepakkekonceptet kan tilpasses til grup-
pen af kvindelige integrationsborgere – en målgruppe der i stigende grad er politisk fokus på og 
stor interesse for.

Modellen har fra starten taget udgangspunkt i arbejdsmarkedets krav og har kigget på rekrutte-
ringsbehovet indenfor 3 brancher, nemlig detail, rengøring og køkken/kantine.

Branchepakkeprojektet har taget udgangspunkt i en erhvervsanalyse fra LG Insight samt en model 
udarbejdet i samarbejde med Foreningen Nydansker. Modellen er blevet modificeret til Egedalmo-
dellen løbende i forbindelse med afvikling af forløbet, og handler om at opkvalificere flygtninge 
og indvandrere – både sprogligt og branchefagligt – til udvalgte delbrancher.

Målgruppen er flygtningekvinder med meget langt til og uden nogen form for tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Visiteringen til projektet er foretaget af jobkonsulenter ud fra egne sags stammer.

Målsætningen for forløbet er at 40 kvinder skulle deltage i forløbet. Af disse skulle 12 personer 
ende i selvforsørgelse. På nuværende tidspunkt har alle været i minimum 3 praktikforløb, 9 perso-
ner er i selvforsørgelse – 7 personer er i løntilskud. 10 kvinder er tilbagevisiteret på grund af enten 
personlige udfordringer eller graviditet og barsel.

HVORFOR SUCCESSEN?
 • Tæt samarbejde på tværs af kernemedarbejdere i indsatsen.

 • Integrationsteamet er samlet under samme ledelse, på samme adresse og etage, hvilket 
muliggør daglig dialog og sparring. Beslutninger omkring den enkelte borger kan tages og 
kommunikeres internt og eksternt uden nogen form for forsinkelse. Styrken er samtidig, at 
borgerne ikke kan spille job- og virksomhedskonsulent ud imod hinanden. Samme ledelse 
betyder samtidig, at der ikke er forskellige dagsordner som er begrænsende for gennemfø-
relse af samarbejdet.

 • Tydelig og ensartet kommunikation til borgergruppen omkring ret og pligt under indsatsen.
 • Borgergruppen er fra starten klar over eventuelle konsekvenser af manglende medvirken, 

herunder reglerne for sanktionering.
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 • Etablering af fagligt velfunderet og motiverende introduktionsforløb.
 • Introduktionsforløbet understøtter et fællesskab mellem deltagerne og er understøttende 

for motivationen for at komme i virksomhedsforløb. Deltagerne får en grundig indføring 
i arbejdsmarkedsforhold, i målsætning for introduktionen samt hele forløbet, samt får et 
ejerskab til deres egen fremtid på arbejdsmarkedet. Der har desuden været indlagt virksom-
hedsbesøg så deltagerne har fået en fornemmelse af en arbejdsplads inden opstart.

 • Virksomhedskonsulenterne har praktikkerne klar INDEN udløb af introduktionsforløbet, 
hvorfor deltagerne får papirer, dokumentation for det fremtidige praktikforhold med sig 
hjem.

 • Investering i nødvendige personalemæssige ressourcer.
 • Branchepakkeprojektet er et projekt der kræver håndholdt indsats, både i forhold til virk-

somheder og borgere, derfor skal der være afsat de fornødne personalemæssige ressourcer 
til projektet. Der skal være klar rollefordeling imellem jobkonsulenter (sagsbehandler) som 
myndighed til de lovmæssige opgaver, virksomhedskonsulenter (sælgere) til virksomheds-
kontakten, intern mentor til gennemførelse af opstart og opfølgning.

 • Proaktiv og lavpraktisk støtte.
 • Jobkonsulenterne har sikret at alle bevillinger herunder bl.a. af transportgodtgørelse og 

arbejdstøj samt min plan og tilbud er på plads inden opstart. Mentor sikrer at borgerne 
møder første dag, bliver introduceret hos arbejdsgiver og i arbejdsforholdene, samt sikrer 
løbende opfølgning af kvalitetskravene.

 • Målrettet samarbejde med Sprogskolen, der tilpasser undervisningen til den pågældende branche.
 • Praktikforløbet er aftalt til de første 3 dage i ugen, hvorefter sprogskolen har brancherettet 

danskundervisning de sidste to dage om ugen. Dette sikrer, at borgerne får såkaldte ”hele” 
parallelle forløb – både i praktik og sprogskole, og derigennem et konstruktivt og nemmere 
forløb.

 • Proaktiv, opsøgende virksomhedsrettet indsats.
 • Virksomhedskonsulentens opgave er at sikre praktikpladser indenfor de 3 brancheområder. 

Samarbejdet med virksomhederne opstår KUN hos virksomhederne og er resultatet af et 
god og målrettet salgsarbejde. Et konkret og seriøst virksomhedsarbejde består i at være 
opsøgende og målrettet, med henblik på at etablere det helt rigtige samarbejde. Virksom-
hederne skal være forberedt på, at progressionsarbejdet er essentielt i arbejdet med denne 
borgergruppe.

 › BUDSKABER:

 › Fokus på motivation og ressourcer

 › Rigtige virksomheder, individuel match med fokus på ordinært job

 › Fastholdelse og progression af borger For yderligere informationer – kontakt da:

For yderligere informationer – kontakt da:

Sanja Saric, afdelingsleder
Tlf. 7259 7131
sanja.saric@egekom.dk 

Flemming Riis, virksomhedskonsulent 
Tlf. 7259 7164
flemming.riis@egekom.dk


